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Tisztelt Konvenció, kedves Barátaim! 
 
Miskolcon születtem és ott jártam iskoláimat középiskoláig. Feleségemmel - a szintén Lions 
tag Évával - immár 34 éve élünk boldog házasságban. Ő mérnök, közgazdász és vállalkozóként 
dolgozik. Gyermekeim Violetta (New Generation LC kincstárnok), Bence és Réka mind 
diplomás felnőttek, ma már Budapesten élnek és dolgoznak. Violetta már két unokával is 
megajándékozott minket. Én egészen fiatalon filmes, tévés lettem, az iskoláimat is ehhez a 
szakmához kötődően végeztem. Először az MTV-ben dolgoztam, mint operatőr, majd saját 
lábra álltam és a televíziós iparágban töltöttem több évtizedet. Elkészítettem vagy az általam 
vezetett cégek elkészítettek több mint egymillió perc televízió műsort, de sok televízióstúdió 
tervezését és megépítését is vezettem. Mostanában filmezek, saját rádiómat igazgatom és a 
tévé stúdiók tapasztalatait is kamatoztatva, de már családi vállalkozáskét Évával és Bencével 
társas házakat építünk. 
 
Találkozásom a Lions közösséggel: 
A feleségem már 1998-tól Lions tag, onnan ismerem a Lions. Engem Kovács Bertalan, az Első 
Miskolci LC tagja keresett meg 2000-ben, hogy álljak közéjük. Örültem neki. Már 2000-tól 
folyamatosan dolgoztam Sopronban, de 2007-ben már megsokasodtak a soproni tennivalóim, 
gyakran voltam ott, így Miskolcról átjelentkeztem a soproni klubba. 
Sopronban voltam az Év Lionja, majd elnökségem alatt lett a klub a város legjobb mecénása 
kitüntetett és az Év Lions klubja is. Magyar László kormányzósága alatt megkaptam a 
világelnök legmagasabb fokú elismerését. 
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Zónaelnöknek, majd régióelnöknek kért fel a kormányzóság, mely betekintést engedett más 
klubok életébe, valamint rálátást biztosított a szövetségi munkára, így egyre jobban értettem, 
éreztem az országos munka lényegét, fontosságát. 
A kabinetben eltöltött évek biztosították számomra, hogy teljesen megértsem a hazai 
közösségünk működését és egyre tisztábban lássam, hogy szerintem merre lehetne és kellene 
tovább fejlődni. 
A most bemutatásra kerülő kormányzói programom, a fentiekben leírt tapasztalatok alapján 
írtam meg. 
 
 
 
Kormányzói programom:  
 
dr. Chrabák László kormányzó úr egy évvel ezelőtt bemutatott kormányzó céljait ezzel kezdte: 

„Legfontosabb kormányzói célom az, hogy - kormányzótársaimmal, valamint 
a kabinettagokkal közösen - a hároméves stratégiai célunknak megfelelően 
végezzük munkánkat annak érdekében, hogy elérjük a Szövetség tartós 
növekedési pályára állítását.” 

 
Bő egy éve a sokat emlegetett hároméves stratégiát (2018 – 2021) együtt dolgoztuk ki, így 
egyrészt annak tartalmával teljes egészében egyetértek, másrészt most kezdődik annak 
második éve. 
Ezek alapján nem is kell mást tennem, mint folytatni a megkezdett munkát. 
 
Természetesen az első évben tapasztalatokat szereztünk az elképzelésünk megvalósításában, 
így a most vázolt program finomodott és új elemekkel egészült ki, de mindez marad a stratégia 
keretén belül. 
 
Két alapvető részre bontom a programot: 
 

1.) Alapvetésünk, hogy a szövetségi munkát alárendeljük a klubok kiszolgálásának. Ezt 
hívjuk mi szolgáltató szövetségnek. Mindent el fogunk követni, hogy abban segítsük a 
klubokat, amelyben leginkább igénylik.  
 

2.) Továbbra is mindent elkövetünk annak érdekében, hogy valamennyi tag, klub és 
tisztségviselő átérezze annak a felelősségét, hogy a tagfejlesztés mennyire fontos, - 
már csak a természetes elidősödés okán is – ha nem akarjuk látni a 30 év alatt 
létrehozott értékeink elerodálását, eltűnését. 

 
Minden, az alább felsorolt részletes tennivaló ezen két fő tevékenységének részei. 
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Tagfejlesztés 
 

 
Létszám növelése 
Az elmúlt év folyamatos tagfejlesztési koncepciónk széles körű megismertetése okán már 
szinte mindenki számára megértett és elfogadott tény, hogy kiemelten kell törődnünk a 
létszám fejlesztésével. Szükséges, hogy a klubok új tagokat nyerjenek meg maguk számára. Az 
aktív klubtagok és a szövetségi tisztségviselők kiemelt feladata, hogy mindent tegyenek meg 
annak érdekében, hogy új klubok jöjjenek létre, akár fiókklubként, akár önálló csapatként. 
Mindent el fogunk követni ennek a kihívásnak a sikeres végrehajtása érdekében. 
Igazán sikeres akkor lenne, ha átlagban minden klub 2-3 fővel gyarapodna, és minden zóna 
létre tudna hozni egy új klubot. 
A szövetség 100 ezer forinttal segíti azon meglévő klubjainkat, akik új klubot szerveztek meg 
és hoztak létre. 
Az előttünk álló évek természetes elidősödéssel járó tagvesztésnek ezen módon kell elejét 
vennünk. Kiemelten kell figyelnünk a létrejött új klubokra, azok megerősödéséig. Ennek 
intézménye a Guide Lion, melynek munkáját olyan fontosnak találom, hogy ha szükséges, akár 
anyagi segítséget adunk a munkájához. 
Mindezek mellett ugyan olyan fontos a meglévő tagjaink megtartása. 
 
 
 

Szolgáltató központ 
 
 
Szövetségi koordinátor munkába állítása 
A klubok kiválóan elvégzik a jószolgálati feladataikat, kreatívok és aktívak. 
A szövetségnek az a feladata, hogy azt vizsgálja és kérdezze, hogy mi az, amiben segítheti a 
klubok munkáját. Mind a tapasztalatunk, mind a klubok felől érkezett megkeresések azt 
mutatják, hogy az adminisztrációban lehet most a legtöbbet segíteni. 
Jellemző, hogy bár a klubok sok aktivitást szerveznek, arról csak kis részben számolnak be. A 
hazai kommunikációt megoldja a tavaly bevezetett rendszer, de a nemzetközi aktivitás-
jelentéseket csak a klubok tudják feltölteni a jelszavas védelem miatt, így azok automatizálása 
nem megoldott. Az sem ritka, hogy kötelező határidejű jelentéseket, például az új 
klubtisztségviselők lejelentését a klubok lekésik és ez csak nagy utánajárással javítható. 
Meggyőződésem, hogy eljött annak az ideje, hogy a szövetség képes legyen megfizetni egy 
olyan szövetségi koordinátor munkatársat, akinek a feladata a klubok ezen irányú segítése. 
A mostani elképzelés szerint ez egy napi átlagban 2 órában foglalkoztatott és otthoni 
munkavégzéssel ellátott munkatárs lenne. 
Meggyőződésem, hogy egy megfelelően kiválasztott munkatárs a betanulási időszak után 
nagy lendületet ad ennek a nem megfelelően kezelt területnek. 
A napi 2 órás munka díjazásának költségét az idei költségvetésbe beállítottam. 
A szövetségi koordinátor fő feladatai címszavakban: 
 Klubaktivitások jelentésének szorgalmazása a hazai, de főleg a nemzetközi felületre 
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 Bejelentési határidőkre való figyelem 
 Pályázati határidőkre figyelemfelhívás (pl. békeposzter) 
 Klubtartozások figyelemfelhívása 
 Wanatka Központ programkoordinálás 
 Buszfoglalás kezelése 
 
Amennyiben a rendszer beválik, a későbbiekben további, most nem megoldott feladatokat is 
elláthat: 
 Szövetség admin rendszerének kezelése 

Postakezelés 
Szövetségi anyagok digitalizálása 
Határozatok tárában leírt időpontok figyelése, kezelése 
stb., stb. 

 
 
Kommunikáció 
Egy éve nagy kommunikációs megújulásba kezdünk, melyet mindenki ismer már. 
 
Belső kommunikáció: 
Az elmúlt évben a belső kommunikációra helyeztük a nagyobb hangsúlyt, melynek operatív 
megismertetése és megismerése folyamatos, egyre nagyobb számban ismerik fel a klubok az 
ebben lévő lehetőséget és könnyebbséget. 
Haladnunk kell tovább ezen az úton, folytatni fogjuk a megismertetést, betanítást. 
Újdonságként szeretnénk bevezetni mobil felületen a kommunikációt, az app-ot, melynek 
nagy haszna az azonnali értesítés lehetősége „push natification”. 
 
Külső kommunikáció: 
Ebben az évben megkezdjük a külső kommunikáció átgondolását, kidolgozását és bevezetését. 
Ide tartozik például az új, adománygyűjtő felületünk hadra fogása is. 
 
 
Egységes arculat kialakítása és terjesztése 
Tapasztaljuk, hogy a klubok egy része nem használ semmilyen egységes grafikai megjelenést, 
sem a levelezésében, sem a megjelenésében. Nekik segítünk abban, hogy kialakítjuk a 
felhasználható grafikai elemeket, melyet nem kötelező használni, de segítség azoknak, akik 
eddig nem foglalkoztak ezzel. 
 
 
Kölcsönözhető eszközök bővítése 
A két éve megjelent molinókat, strandzászlókat szívesen viszik a klubok, már-már kevés is van 
belőle. Ezt bővítjük. 
Szeretném, ha a gyakran igényelt technikai berendezésekkel is szolgálhatnánk, ez pedig egy 
akkus mobil hangosítószett mikrofonnal és egy projektor. 
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Fejlődő Wanatka Központ 
A központunkat szeretjük és elég jól használjuk is. 
 
Beléptető rendszer kiépítése: 
A rugalmasabb használathoz kiépítésre kerül egy távolról vezérelhető beléptető rendszer, 
hogy ne kelljen feltétlenül bemenni a kulcsos embernek akkor, ha egy kulccsal nem rendelkező 
csoport szeretne ott aktivitást tartani. Ez technikai megvalósítható. 
 
Informatikai berendezések beszerzése: 
A központban szükséges egy fénymásoló és amint lesz használója egy számítógép, mely a 
fénymásoló segítségével szkennel is. 
Amint megkezdődik a digitalizáció, postafeldolgozás, minden Lions dokumentáció - megfelelő 
jogosultság kiosztással -  felhőalapú tárhelyen is elérhető lesz. 
 
Vizuális eszközök fejlesztése: 
A jelenleginél nagyobb fényerejű projektor beszerzése szükséges, melyhez egy megfelelő 
vászon is munkába áll, a sokkal jobban látható kép elérése érdekében. Gyakran előfordult, 
hogy képzéskor sokan nem látták, hogy mi is van kivetítve. 
 
Támogatói fal: 
Tervem, hogy a Wanatka központban helyet adjunk azon támogatóknak, akik nagyobb 
értékben támogatták közösségünket. Ennyit megérdemel minden támogatónk. 
 
A Wanatka Központ időnkét felújításra szorul. Elromlik a kazán, meg kell javítani a redőnyt, 
egy széket, stb. Ennek fedezeti segítésére szeretném bevezetni annak lehetőségét, hogy a 
központot igénybe vevők alkalmanként 5.000,-Ft adományt könnyen tudjanak adni. Sok kicsi 
sokra megy alapon meglesz az alapja a felújításnak. 
 
 
Képzés 
Egy nagy éves képzést tervezek, tavasszal. Ez legalább 3 félnaposra tervezem, hogy nemcsak 
a képzésre legyen idő, hanem a klubok bemutatkozására is. 
A tematikája hasonló az ideihez, azaz a plenális mondanivalók mellett szekciókban előadott 
tematikus témák is lesznek. 
Tervezem, hogy képzés zónaszintre is viszünk, az igényeknek megfelelően. 
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Egyéb szövetségi feladatok 
 
 
Az összetartozás növelése 
 
Lions nap / hónap: 
Idén a Lions nap elérte a legfőbb feladatát, azaz megütöttük az országos média ingerküszöbét. 
A most következő évben viszont vitára bocsátom azt, hogy ne Lions nap legyen (egyébként jó 
a tavaszi időpont), hanem Lions hónap. Ennek az az értelme, hogy a klubok arra a napra tudnak 
egészségnapot szervezni, mely napon van egy nagy városi rendezvény és mindenképp sok 
ember fordul meg ott. Így tudjuk növelni a hatékonyságot. 
 
Szorosabb zónamunka: 
A Lions szervezeti életben nagyon fontos a zóna mérete. Már ki lehet tekinteni a városból, de 
még nem kell sokat utazni ahhoz, hogy barátkozzunk más klubok tagjaival, vagy közös 
aktivitásokat szervezzünk. 
Ezt a zónán belüli élet felpezsdítését mindenképp szorgalmazni fogom. 
 
 
Lions pályázatok kezelése 
Nem csak Lionsosoknak: 

• békeposzter – ez nagyon sikeres, folytatjuk 
• Wanatka díj – ezt meg kell újítani, időben kell kiírni az újságíróknak és csak jelentős 

méretű megjelenésű felületeket bírálnánk el. 
 
Csak Lionsosoknak: 

• Fotópályázat (nehezen megy, talán pihentetnénk). Eltűnt a nemzetköziről is, erről 
majd még lefolytatjuk a vitát. 

• Az év klubja   országos és a két másik régió 
• Az év jószolgálati eseménye országos és a két másik régió 

 
Ezek kikerülnek a pályázatból ezek a díjak kormányzósági döntésre kerülnek kiadásra: 

• Az év lionja 
• Az év tagfejlesztő klubja 
• Az év legfejlesztője 
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Nemzetközi kapcsolatok 
 
Hivatalos: 
Nemzetközi Konvenció 
Európa Fórum 
Ezekre mennie kell azoknak, akiket feltétlenül elvárnak. 
 
Baráti Kapcsolatok: 
V4 
Kisebb-nagyobb intenzitással, de egyelőre igazi nagy átütő siker nélkül működik. Át kell 
gondolni, hogyan adjunk tartalmat, ennek a különben életképesnek mutatkozó 
összefogásnak. Most mi leszünk a vendéglátók egy tanácskozásra. 
 
Tri-Jumelage: 
Hagyományos, tradícionális program. Sikerült a német és francia barátainknak elmagyarázni, 
hogy karitatív jelleget kell adnunk, mert különben minket, magyarokat nem érdekel. 
Elfogadták, melynek első bemutatkozása 2019 szeptemberében lesz Sopronban. Fontos, hogy 
jól sikerüljön, ezért kérem a klubokat, hogy olvassák el a kiírást és delegáljanak erre a szép 
eseményre küldötteket. 
 
Mosonmagyaróváriak Béketalálkozója: 
A szép, népszerű program nem emelkedett országos szintre (szlovén, olasz, magyar, osztrák, 
török), pedig megérdemelné a szövetségi figyelmet. Mindent megoldottak a 
mosonmagyaróváriak eddig. Ezután is így lesz, de nagyobb figyelmet adunk az eseménynek. 
 
 
Támogatói (szponzori) kapcsolatok 
Nagyobb figyelmet kívánok szentelni annak a munkának, mellyel felkutatjuk a vállalkozásokat 
és meggyőzzük őket, hogy támogassanak minket. A munkát még csak most kezdjük el. 
 
 
Pályázatfigyelés 
Akár kluboknak, akár a szövetségnek, szeretnék megállapodni olyan pályázatíróval, aki 
folyamatosan felhívja a figyelmünket a megjelenő lehetőségekre, hogy legalább vegyük azokat 
észre. 
 
 
Nemzetközi csereprogram (YEC)  
Jövőre is folytatódik a YEC program, változatlan formában. A hazai tábor Győrben lesz idén is. 
 
 
LEO együttműködés  
Kértem a Leo Szövetséget, hogy mindenben segítség azon klubokat, akik szeretnének LEO 
klubot létrehozni. 
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Továbbá arra kértem a Leokat, hogy kutassák fel az archívumukból a volt Leokat és keressék 
meg őket, hogy invitálják a Lions felé. 
 
 
Regatta - Piknik 
Az eddig helyszínül szolgáló hotelt eladták, nem fogad már rendezvényeket így minket sem. 
Ez teljesen új helyzet, mely magával hozz azt, hogy teljesen újra kell gondolni ezt a koncepciót. 
Az ezzel kapcsolatos közös gondolkodást már szeptemberben megnyitom. 
 
 
Bál 
Örök dilemma, hogy hol legyen a határ a nagyon gazdaságos, de még megfelelő színvonalú és 
a nagyon színvonalas, de gazdasági előnyt alig hozó mezsgyén. Erről is szeptemberben 
megnyitom a közös gondolkodás kapuját. Én magam az első változatot támogatom, hiszen 
minden bejövő forint minket vagy a támogatottjainkat erősíti. 
 
 
 Tisztelt Konvenció! 
 
Kiváló elődömhöz csatlakozva tapasztalatom az, hogy a klubok jobbnál jobb programokkal 
állnak a saját közösségeik szolgálatába. Azok a programok, amelyekről mindezidáig szó eset 
kiegészíthetik, de nem pótolhatják a klubok saját programjait. 
 
Meggyőződésem, hogy a szolgáltató Szövetségnek az a feladata, hogy szolgálja, segítse a 
klubokat, segítse a munkátokat.  
 
Biztos vagyok abban, hogy olyan témafelelősökre, klubelnökökre, zónaelnökökre, 
régióelnökökre, alkormányzókra támaszkodhatok majd az elkövetkező évben, akik hisznek a 
programunk helyességében és fontosságában, és meg is tesznek majd mindent annak 
érdekében. 
 
Köszönöm, hogy kormányzói jelölésemmel bíztok munkámban, és ígérem, hogy időt, energiát 
nem kímélve - a program mentén - minden elkövetek annak érdekében, hogy közösségünk 
minden tekintetben tovább erősödjön. 
 
Tudom, hogy klubom a Sopron Lions Club is mellettem áll. 
 
Végül ismerjétek meg kis jelmondatom is: 
Kicsit több mi és kevesebb én. 
(Goethe) 
 
 
2019. május 10.     Boronkay Gusztáv 
          I. alkormányzó 




